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Ontwerp voorstel van de statuten voor de Imkerskoepel  

door AVI vzw 

Statuten  
Titel 1 Benaming, zetel, doel en duur 

 Art. 1 

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en 

draagt de naam:. ……….. 

De zetel van de vereniging is gelegen in het Vlaamse Gewest. De Algemene Vergadering is bevoegd 

om de maatschappelijke zetel binnen België te verplaatsen binnen het zelfde taalgebied .  

Art.2 

§1 De vereniging heeft tot doel + activiteiten: 

a) Het bevorderen van alle imkersbelangen van haar leden en de toegetreden leden door alle wettige 

ter beschikking staande middelen.  

b) Het in stand houden van de honingbij als volwaardig natuurelement voor ons 

leefmilieu  en onze economie. 

c) Het leven en het nut van de honingbij bij de bevolking en bij de schoolgaande 

jeugd beter te doen inzien en begrijpen. 

d) Het behartigen verdedigen van de belangen de imkerij tegen elk voor de 

bijen schadelijke millieubezoedling; het ijveren voor het behoud van het 

natuurschoon evenals voor nieuwe aanplantingen van groen, met de nadruk 

op honing- en stuifmeel gevende planten; het ijveren voor het ecologisch 

herstel in de natuur; kortom haar bijdrage te leveren voor 

millieubescherming en millieuherstel. 

e) het bevorderen van de veehouderij, in het bijzonder de bijenteelt, in 

Vlaanderen, o.m. door het uitvoeren van praktijkonderzoek, het 
vulgariseren van de resultaten van fundamenteel, toegepast en 
praktijkonderzoek, het demonstreren van praktijktoepassingen. 

f)  het inrichten van voordrachten en cursussen ten behoeve van landbouwers, 

tuinbouwers,  imkers en kandidaat-imkers om zo voor de toekomst milieu-

bewuste personen te vormen  en om zo tot een  duurzame landbouw en 

imkerij  te komen. 

 

§2 De vereniging kan daartoe alle rechtshandelingen stellen en zelfs handelsdaden in zoverre zij 

rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doelstellingen.  

§3. De vzw mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen 

aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon behalve voor het in de 

statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig. 

§4. DEZE HANDELINGEN WORDEN UITGEVOERD VIA 

SPECIFIEKE PERMANENTE TAKEN, IN HET BIJZONDER BOEKHOUDING, 

LEDENADMINISTRATIE, MAANDBLAD, VERZEKERING 

PROJECTEN IN HET ALGEMEEN BELANG, IN HET BIJZONDER MATERIËLE 

ONDERSTEUNING VAN DE IMKER EN BEVORDERING VAN DE BIJENTEELT EN 

DE LEEFOMGEVING VAN DE BIJEN 
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COÖRDINATIE EN CO-FINANCIERING VAN ACTIVITEITEN DIE UITGAAN VAN DE 

AANGESLOTEN  VERBONDEN 

ALLE RELATIES MET DERDEN, IN HET BIJZONDER DE VLAAMSE OVERHEID, 

ANDERE OVERHEDEN, ANDERE ORGANISATIES, HET BUITENLAND  

Art. 3 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden..door: 

a) De Koninkelijke Vlaamse Imkers Vereniging vzw (identificatienummer : 412509722) 

 

Met zijn aangesloten provincies: 

 

-     Antwerpse Vereniging voor Imkersbelangen,vzw, A.V.I.B. (ondernemingsnummer:  

      453.976.925). 

 

- Vlaams-Brabants Verbond van Imkersverenigingen vzw, VBVI  

       (ondernemingsnummer: 457.125.762) . 

 

- Limburgse Imkersbond vzw, LIB vzw (ondernemingsnummer: 431.877.751)  

-     Koninklijke Oost-Vlaamse Imkersvereniging vzw, KOIV (ondernemingsnummer:  

       416.807.218) 

 

-     Koninklijke West-Vlaamse Imkersbond vzw, Kon.W.V.I.B. (ondernemingsnummer  

    450.507.590) 

 

b)  De Algemene Vlaamse Imkersvereniging vzw (ondernemingsnummer  417702883 ) 

 

c) De Vlaamse Nederlandse Imkersfederatie vzw (ondernemingsnummer 454541208) 

 

 

d)  Het Federaal Imkersverbond vzw.       ( ondernemingsnummer  0462335256 ) 

 

De vereniging bezit rechtspersoonlijkheid vanaf de dag dat haar statuten, de akten betreffende de 

benoeming van de bestuurders en in voorkomend geval van de personen die gemachtigd worden de 

vereniging te vertegenwoordigen zijn neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel waar het 

dossier van de vereniging wordt gehouden. 

De vereniging kan echter te allen tijde bij beslissing van de Algemene Vergadering ontbonden worden. 

Art. 4 

Teneinde haar doelstellingen ten volle te kunnen ontplooien is het de vereniging toegestaan 

verschillende exploitatieadressen te hebben waar zij haar activiteiten kan uitoefenen. 

 

Titel 2 Leden, rechten en plichten 

Hoofdstuk 1 De leden 
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Art. 4 

§ 1 Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt. 

§ 2  De leden zijn : 

                De aangesloten plaatselijke imkersverenigingen. Deze imkersverenigingen kunnen 

rechtspersonen of feitelijke verenigingen zijn. 

                Elk lid mag één afgevaardigde aanduiden voor de Algemene Vergadering.  

§2.1.Afgevaardigden van leden met rechtspersoonlijkheid. 

. ELKE PLAATSELIJKE  IMKERSVERENIGING HEEFT RECHT OP EEN 

VERTEGENWOORDER. HIJ KIEST VRIJ ZIJN VERTEGENWOORDIGER. HET 

LIDMAATSCHAP VAN DIE vereniging  GAAT IN MET HUN AANVAARDING DOOR DE 

ALGEMENE VERGADERING EN HUN INSCHRIJVING IN HET LEDENREGISTER 

DOOR TOEDOEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

 Bij afgevaardigden die optreden als vertegenwoordiger van een rechtspersoon, gaat hun mandaat 

automatisch over op een andere afgevaardigde, wanneer de afgevaardigde ontslag neemt uit zijn 

plaatselijke imkervereniging.  

§2.2. Afgevaardigden feitelijke verenigingen.  

 

 Natuurlijke personen door elk feitelijke vereniging voor te dragen aan de Algemene 

Vergadering. ELKE PLAATSELIJKE feitelijke IMKERSVERENIGING HEEFT 

RECHT OP EEN VERTEGENWOORDER. HIJ KIEST VRIJ ZIJN 

VERTEGENWOORDIGER. HET LIDMAATSCHAP VAN DIE NATUURLIJKE 

PERSONEN GAAT IN MET HUN AANVAARDING DOOR DE ALGEMENE 

VERGADERING EN HUN INSCHRIJVING IN HET LEDENREGISTER DOOR 

TOEDOEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR. Afgevaardigden die optreden als 

vertegenwoordiger van een feitelijke vereniging, gaat hun mandaat automatisch over op een 

andere afgevaardigde, wanneer de afgevaardigde ontslag neemt uit zijn plaatselijke 

imkervereniging 

   

 Zij hebben alleen stemrecht op de Algemene Vergadering. 

§ 3 Door hun toetreding aanvaarden de leden de bepalingen in deze statuten evenals die van het 

huishoudelijk reglement dat bij hun toetreding van kracht is. 

 Art .5 

Op de zetel van de vereniging wordt door de Raad van Bestuur een register van de leden bijgehouden. 

Dit register vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de leden, of ingeval het een rechtspersoon 

betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel evenals de datum van toetreding, uittreding of 

uitsluiting van de leden van de Algemene Vergadering.. Bovendien moeten alle beslissingen 

betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de Raad van Bestuur in 

dat register worden ingeschreven binnen de acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld. 

 Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen alsmede de 

notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering, van de Raad van Bestuur en van de personen 
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die, al dan niet met een bestuursfunctie de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden 

evenals van de boekhoudkundige stukken van de vereniging 

Zie modaliteiten huishoudelijk reglement. 

 

Art. 6  Rechten van de leden 

De  leden kunnen aanspraak maken op al de diensten die de vereniging VZW ……… al dan niet tegen 

betaling aanbiedt. 

 

 Hun aantal stemmen in de Algemene Vergadering is bepaald als volgt: 

 

Elk lid mag één afgevaardigde aanduiden voor de Algemene Vergadering. Elke afgevaardigde heeft 

één stem. Een lid kan maximum twee andere leden met een volmacht vertegenwoordigen. (zie art    4) 

Art. 7   Plichten van de  leden . 

De leden betalen een (jaarlijkse/eenmalige) lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks wordt vastgelegd door 

de (RVB/AV) en die maximum (X) euro per jaar bedraagt. 

 

Door hun aanvaarding van de statuten en hun lidmaatschap verbinden de  leden zich er toe niet alleen 

hun lidgeld of hun bijdrage in de werkingskosten stipt te betalen maar ook daadwerkelijk mee te werken 

aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de vereniging.  

Hoofdstuk 2.  De toegetreden leden. 

Art. 8 

De toegetreden leden zijn personen die lid zijn van een plaatselijke imkersvereniging ( leden van de 

vzw) en die via die vereniging het lidgeld van de  VZW ……… betaald hebben. Dat lidgeld wordt 

bepaald door de Raad van Bestuur maar het mag nooit meer bedragen dan …… euro per jaar. Het 

lidmaatschap van de toegetreden leden geldt slechts voor een kalenderjaar. Het kan jaarlijks vernieuwd 

worden door gewoonweg het lidgeld te betalen via de plaatselijke vereniging. De Raad van Bestuur 

houdt een register bij van de toegetreden leden. 

Art. 9  Rechten van de toegetreden leden. 

 

Zij hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering 

De toegetreden leden kunnen aanspraak maken op de diensten (zie huishoudelijk reglement) die de 

VZW ten hunnen behoeve organiseert en al dan niet tegen betaling aanbiedt. 

Art. 10  Plichten van de toegetreden leden. 

Buiten het betalen van het lidgeld hebben de toegetreden leden geen enkele verplichting ten opzichte 

van de vereniging 

 

Hoofdstuk 3 Beëindigen van het lidmaatschap. 
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Art. 11  

Het lidmaatschap van de  leden zowel als van de toegetreden leden neemt van  rechtswege een einde 

bij het ontbinden van de rechtspersoon, bij het overlijden van de natuurlijke persoon of bij uitsluiting 

van een lid.  

Een lid dat ontslag neemt, of uitgesloten wordt, en de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden 

lid, kunnen geen aanspraak maken op enig deel van het bezit van de vereniging, noch opgave noch 

overlegging van rekeningen, noch verzegeling, noch boedelbeschrijving eisen of vorderen. 

Art   . 12 

De  leden zowel als toegetreden leden kunnen op elk ogenblik uit de vereniging treden.  De leden moeten 

hun beslissing dienaangaande bij ter post aangetekende brief of per e-mail ter kennis brengen van de 

voorzitter. Het ontslag gaat in zodra de Raad van Bestuur de uittreding van het betrokken lid in het 

register genoteerd heeft.  

De leden en toegetreden leden kunnen geacht worden ontslag te hebben genomen indien zij hun lidgeld  

niet hebben betaald binnen de termijnen die daarvoor door de Raad van Bestuur in het huishoudelijk 

reglement zijn vastgelegd.  

Art. 13 

De leden zowel als toegetreden leden kunnen uitgesloten worden indien zij door hun houding of door 
hun gedragingen de doelstellingen of de werking van de organen van de vereniging ernstig 

belemmeren. In voorkomend geval worden de feiten vastgesteld door de Raad van Bestuur die de 
zaak aanhangig maakt op de eerstkomende Algemene Vergadering. In afwachting hiervan kan de 

Raad van Bestuur het betrokken lid schorsen. De uitsluiting behoort tot de exclusieve bevoegdheid 
van de Algemene Vergadering en moet beslist worden in overeenstemming met de bepalingen van art. 

19 van deze statuten. De betrokkene moet bij ter post aangetekende uitnodiging van de voorzitter door 

de Raad van Bestuur, zowel als door de Algemene Vergadering gehoord worden indien hij dat wenst 
vooraleer enige beslissing kan worden getroffen. De betrokkene kan zich door derden laten bijstaan. 

Art. 14 

Leden die uitgesloten werden of impliciet ontslag hebben genomen kunnen pas opnieuw toetreden nadat 

een  definitieve regeling is getroffen door de Raad van Bestuur betreffende de schulden die zij eventueel 

nog zouden hebben bij de vereniging of nadat het geschil dat aan de basis lag van hun uitsluiting 

definitief is bijgelegd. 

Titel 3   

De organen van de vereniging, hun samenstelling, hun bevoegdheden, werkings- en 

beslissingsmodaliteiten. 

Art. 15 

De organen van de VZW ………. omvatten de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, het 

Dagelijks Bestuur en de financiële experten. 

Hoofdstuk 1 De Algemene Vergadering 

Art. 16  Samenstelling 

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de bevoegdheden die haar 

uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet of door deze statuten.  

 Het stemrecht van de leden wordt bij de opening van de zitting bepaald zoals vastgelegd in art. 6     

Leden die verhinderd zijn om een vergadering bij te wonen kunnen volmacht geven aan een ander lid.  
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Volmachten moeten voor de opening van de zitting aan de voorzitter worden voorgelegd. De 

schriftelijke volmacht wordt opgemaakt in overeenstemming met het daarvoor bestemde formulier van 

de vereniging. Elk lid kan aan een ander lid slechts één volmacht verlenen voor één vergadering. 

Art. 17 Behoren in zonderheid tot haar bevoegdheid: 

De Algemene Vergadering is bevoegd voor : 

1. De wijzigingen van de statuten. 

2. De benoeming en de afzetting van de bestuurders en het bepalen van hun vergoedingen 

indien er vergoedingen of bezoldigingen worden toegekend. 

3. De benoeming en de afzetting van de leden Financiële experten en het bepalen van hun 

vergoedingen indien er vergoedingen of bezoldigingen worden toegekend. 

4. De kwijting aan de bestuurders en de financiële experten.. , alsook desgevallend het instellen 

van een verenigingsvordering tegen de bestuurders en de kascommissieleden. 

5. De goedkeuring van de begroting en van de rekeningen. 

6. De vrijwillige ontbinding van de vereniging. 

7. De aanvaarding en/of de uitsluiting van een lid. 

8. De omzetting van de vereniging in een  IVZW of in een coöperatieve vennootschap erkend 

als sociale onderneming 

9. Het aanstellen van de vereffenaars en het bepalen van hun vergoeding en bezoldiging 

indiener worden toegekend evenals het bepalen van hun opdracht. 

10. Het sluiten van overeenkomsten voor externe samenwerking onder institutionele vorm. 

11. Om een ‘inbreng om niet’ van een algemeenheid te doen of te aanvaarden. 

12.  Alle beslissingen in die materie die als gevolg van de statuten of de wet, buiten de 

bevoegdheid van de Raad van Bestuur vallen. 

Art.18  Werkingsmodaliteiten 

§ 1 De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of    bij 

diens afwezigheid door de ondervoorzitter of bij diens afwezigheid door het oudste lid  in 

leeftijd van de Raad van Bestuur. 

§ 2 De Raad van bestuur roept de Algemene Vergadering bijeenkomen in de gevallen bepaald door de 

wet of de statuten in gewone zitting en of in bijzondere zitting. De gewone Algemene 

Vergadering komt   eenmaal per jaar bijeen in de loop van het eerste semester om de rekeningen 

van het voorgaande jaar te beoordelen en om de begroting voor het volgende jaar  vast te leggen. 

Andere punten kunnen eveneens op de gewone Algemene Vergadering behandeld worden.  

§ 3 De bijzondere Algemene Vergadering vergadert telkens wanneer de Raad van Bestuur zulks nuttig 

of noodzakelijk acht of wanneer minstens  één vijfde van de leden dat wensen. 

In dat geval moeten zij een verzoek daartoe indienen bij de voorzitter - met afschrift aan de 

secretaris - waarin de agenda wordt beschreven die aan de Algemene Vergadering moeten 

worden voorgelegd. Dit verzoek moet vergezeld gaan VAN een omstandige toelichting van de 

kwestie en desgevallend de documenten die nodig zouden zijn om de leden in de mogelijkheid 

te stellen de kwestie(s) met kennis van zaken te bespreken en erover te kunnen beslissen. De 

voorzitter is ertoe gehouden binnen de twee weken na de ontvangst van het verzoekschrift de 

Algemene Vergadering in bijzondere zitting bijeen te roepen op de wijze die hiervoor is bepaald 

in § 4  

§ 4 In alle gevallen moet de gewone zowel als de bijzondere Algemene Vergadering minstens drie volle 

kalenderweken (wetelijkisop voorhand schriftelijk of met elektronische post (e-mail) 

bijeengeroepen worden door de voorzitter van de Raad van Bestuur .De vergadering wordt 

voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of    bij diens afwezigheid door de 

ondervoorzitter of bij diens afwezigheid door het oudste lid  in leeftijd van de Raad van Bestuur. 
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 De uitnodiging MOET dag, uur en plaats van de bijeenkomst vermelden evenals de agenda en zij moet 

vergezeld gaan van een afschrift van alle toelichtingen en documenten over de punten in de 

agenda die nodig zouden zijn om de leden in de mogelijkheid te stellen om met kennis van 

zaken te beraadslagen en te beslissen. 

§ 5 Behoudens wanneer de Algemene Vergadering bijeengeroepen wordt in bijzondere zitting op 

verzoek van één vijfde van de leden zoals voorzien in § 2, wordt de agenda van de Algemene 

Vergadering vastgelegd door de Raad van Bestuur. Elk lid is evenwel gerechtigd om, na 

ontvangst van de uitnodiging, bijkomende punten aan de agenda toe te voegen. Dit moet dan, 

omstandig toegelicht en gedocumenteerd, schriftelijk of per e-mail aan de voorzitter en de 

secretaris  ter kennis worden gebracht minstens twee volle kalenderweken voor de dag waarop 

de zitting gepland is. De voorzitter moet ervoor zorgen dat deze agendapunten met hun 

toelichting en documentatie schriftelijk bij de leden terechtkomen minstens twee dagen voor de 

dag waarop de zitting gepland is. Bovendien is elk lid gerechtigd om ter zitting - onmiddellijk 

na de opening van de zitting - van een gewone of bijzondere Algemene Vergadering voor te 

stellen om bij hoogdringendheid punten aan de agenda toe te voegen. Vooraleer de agenda aan 

te vatten moet de Algemene Vergadering dan beslissen of die voorstellen al dan niet aanvaard 

worden en bij hoogdringendheid worden behandeld of verwezen worden naar een volgende 

gewone of bijzondere zitting die binnen de vijf kalenderweken moet worden gehouden. Elk 

voorstel dat door minstens een twintigste van de leden wordt ondertekend moet aan de agenda 

worden toegevoegd. 

 Van elke Algemene Vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. 

 Art. 19   Beslissingsmodaliteiten. 

§ 1 Behoudens anders luidende bepalingen in deze statuten worden de beslissingen getroffen bij 

openbare stemming.  

 De stemming is geheim wanneer wordt beslist over personen, waaronder doch niet uitsluitend: 

   De benoeming of het ontslag van een bestuurder 

   De uitsluiting van leden. 

In alle andere gevallen moet de aanvraag tot geheime stemming  niet gemotiveerd te zijn. 

 Ingeval van geheime stemming treft de voorzitter desnoods ter zitting de nodige maatregelen 

om die stemming ordentelijk te doen verlopen onder meer door kandidaten op te roepen om te 

fungeren als stemopnemers en als tellers. 

 Desgewenst kunnen de aanvragers van de geheime stemming eisen dat de stemopnemers en de 

tellers die samen het bureau vormen, evenals hun voorzitter en secretaris verkozen worden door 

de Algemene Vergadering. In dat geval geschiedt de verkiezing in een enkele stemronde 

waarbij de kandidaten die het meeste stemmen halen verkozen zijn. Het aantal leden van het 

bureau blijft in alle geval beperkt tot negen.???? 

Na goedkeuring van de jaarrekeningen beslist de Algemene Vergadering bij afzonderlijke 

stemming over de kwijting aan de Raad van Bestuurders. 

§ 2 De Algemene Vergadering kan alleen geldig stemmen als 50% van de leden aanwezig is .De 

beslissingen worden genomen bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden  

behalve in de volgende gevallen. 
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1. - over een wijziging van de statuten kan de voorgestelde Algemene Vergadering alleen 

op geldige wijze beraadslagen en beslissen wanneer de wijzigingen letterlijk zijn 

opgenomen in de oproeping en wanneer tenminste twee derde van de leden op de 

vergadering aanwezig zijn of vertegenwoordigd 

- een wijziging kan alleen maar worden aangenomen met een meerderheid van 

tweederde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

- wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of op de doeleinden 

waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen maar worden aangenomen met een 

meerderheid van vier vijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

- indien op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig 

of vertegenwoordigd zijn kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die 

geldig kan beraadslagen en beslissen alsook de wijzigingen aannemen met de 

meerderheden bedoeld in het 2e en 3e lid onder 1 hiervoor ongeacht het aantal 

aanwezige of vertegenwoordigde leden. De oproeping voor een tweede vergadering 

moet identiek zijn aan de eerst plus de letterlijke weergave van deze bepaling van de 

statuten inhouden. De tweede vergadering mag niet binnen de drie kalenderweken 

volgend op de eerste vergadering worden gehouden. 

2. De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering worden 

uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of 

vertegenwoordigde leden. 

3. De Algemene Vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen maar uitspreken 

wanneer minstens twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en met 

een meerderheid van vier vijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Indien 

het quorum niet bereikt is kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden zoals 

bepaald in het 4e lid onder 1. 

§ 3 Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Ongeldige en blanco stemmen tellen niet mee 

bij het bepalen van de helft; 

Ingeval op de eerste vergadering minder dan het minimum vereiste aantal leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Die kan geldig 

beraadslagen en besluiten en de wijzigingen aannemen ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgende op de eerste 

vergadering worden gehouden. 

Art. 20 

 

Art. 20 

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden ter zitting geregistreerd en ter goedkeuring 

voorgelezen. Na goedkeuring worden ze ondertekend door de voorzitter, de ONDERVOORZITTER, 

de secretaris en door diegenen die de vergadering hebben bijgewoond en die dat wensen. Het register 

der beraadslagingen en beslissingen ligt te allen tijde ter inzage van de leden en van derden die aantonen 

dat zij daar een werkelijk belang bij hebben, op de zetel van de vereniging en op afspraak met de 

voorzitter of ONDERVOORZITTER of de secretaris zoals bepaald in art. 5. 

Hoofdstuk 2 Bestuur 

Art. 21  Samenstelling  

Het bestuur is samengesteld uit:  
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a) Maximum 10 personen gekozen uit de leden van de Algemene Vergadering door de leden van 

de Algemene Vergadering. (alle groepen moeten hierin vertegenwoordigd zijn). 

 

b) De voorzitter wordt verkozen door de Algemene Vergadering uit de kandidaten. Hij/zij moet 

geen lid zijn van de Algemene Vergadering. 

 

1 IN EEN EERSTE  STEMMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING WORDT  EEN 

VOORZITTER VERKOZEN. De kandidaten voorzitters MOETEN DAARTOE HUN 

KANDIDATUUR STELLEN EN EEN PROGRAMMA PRESENTEREN. DE 

VOORZITTER WORDT VERKOZEN VOOR EEN MANDAAT VAN DRIE JAAR, 

EEN MAAL HERNIEUWBAAR 

IN EEN TWEEDE STEMMING WORDEN DE 9 OVERIGE BESTUURDERS VERKOZEN 

DOOR DE ALGEMENE VERGADERING UIT DE PERSONEN DIE DAARTOE HUN 

KANDIDATUUR GESTELD HEBBEN 

 

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van het mandaat, hebben de overblijvende 

bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende AV moet het 

mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde 

bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de AV er anders over beslist. Bij gebrek aan 

bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de AV, zonder 

dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op 

dat ogenblik. 

 

             . 

§ 2 De bestuursleden vormen een college en worden benoemd voor een MANDAAT VAN DRIE 

JAAR,  EEN MAAL vernieuwbaar 

Art. 22  Bevoegdheden 

Het Bestuur is bevoegd voor alle zaken die de vereniging aanbelangen en die niet krachtens de wet of 

de statuten voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering. Het Bestuur benoemt en ontslaat het 

personeel en de externe medewerkers en bepaalt hun bezoldigingen en vergoedingen. De voorzitter  en 

de  ondervoorzitter samen met een ander lid van  het Bestuur vertegenwoordigen de vereniging in 

rechte. 

De leden van het Bestuur kiezen, bij geheime stemming, een ondervoorzitter, een secretaris en een 

penningmeester.  

Het Dagelijks Bestuur van de vereniging wordt waargenomen door de voorzitter, en 4 andere personen 

die aangeduid worden door de leden van de Raad van Bestuur uit vertegenwoordigers van de leden  of 

buitenstaanders. Zij kunnen hiervoor een vacature openstellen.  

Art. 23  Werkingsmodaliteiten 

§ 1 Het  Bestuur vergadert telkens wanneer het Dagelijks Bestuur dat nuttig acht of wanneer minstens 

drie leden van het Bestuur erom vragen. Het verzoek daartoe moet schriftelijk voorgelegd 

worden aan de voorzitter met afschrift aan de secretaris waarin de problemen worden 

beschreven die zij aan de raad willen voorleggen met een omstandige toelichting van de kwestie 

en desgevallend de documenten die de bestuurders zouden nodig hebben om met kennis van 
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zaken te kunnen beraadslagen en beslissen. De voorzitter is ertoe gehouden het Bestuur binnen 

de twee weken na ontvangst van het verzoekschrift het bestuur bijeen te roepen volgens de 

modaliteiten die hierna zijn bepaald. 

§ 2 Het Bestuur moet minstens de twee volle kalenderweken op voorhand schriftelijk bijeengeroepen 

worden door de voorzitter. De oproep moet de agenda vermelden evenals de dag, uur en plaats 

van de bijeenkomst. Hij moet vergezeld gaan van alle toelichtingen en documenten over de 

punten van de agenda die nodig zouden zijn om de bestuurders in de mogelijkheid te stellen om 

met kennis van zaken te kunnen beraadslagen en beslissen. 

§ 3 De installatie  van het Bestuur geschiedt onder bet voorzitterschap van de uittredende voorzitter bij 

diens afwezigheid door de ondervoorzitter of bij diens afwezigheid  door het oudste lid in 

leeftijd van  het Bestuur. 

Art. 24  Beslissingsmodaliteiten. 

§ 1 Het Bestuur kan maar geldig beraadslagen en beslissen als meer dan de helft van de leden aanwezig  

is. Indien dit aantal niet bereikt is kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die dan 

geldig kan beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige  bestuurders. Deze tweede 

vergadering mag niet plaats grijpen binnen de twee volle kalenderweken na de eerste 

bijeenkomst en in de oproep voor die tweede bijeenkomst moet het voorgaande lid letterlijk 

vermeld worden.  

§ 2 Het Bestuur beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige  leden. Onthoudingen of ongeldige 

stemmen worden niet meegeteld voor  het bepalen van de meerderheid 

§ 3 De beslissingen  van het bestuur worden vóór de sluiting van de zitting geregistreerd door de 

secretaris en na voorlezing door hem en de voorzitter ondertekend evenals door de aanwezige 

bestuurders die daartoe de wens uitdrukken. Het register der beslissingen wordt te allen tijde 

ter inzage gehouden van de leden en derden belanghebbenden op de zetel van de vereniging en 

op afspraak met de voorzitter, de ondervoorzitter of de secretaris zoals bepaald in art. 5. 

Hoofdstuk 3 Financiële experten 

Art. 25  Samenstelling 

§ 1 De financiële experten groep  bestaat uit  minstens drie en hoogstens vijf leden die door de Algemene 

Vergadering worden aangesteld voor een periode van maximum twee  jaar. Het mogen geen lid 

van het bestuur zijn. Hun mandaat kan slechts één maal vernieuwd worden. De Algemene 

Vergadering beslist of zij een bezoldiging of vergoeding ontvangen en bepaalt het bedrag ervan 

evenals de uitkeringsmodaliteiten. 

§ 2 De voorzitter doet een oproep tot kandidaatstelling voor de functie van financiële experten bij al de  

leden tenminste drie volle kalenderweken voor de dag waarop de oproeping tot de Algemene 

Vergadering wordt verstuurd zodat de lijst van de kandidaten samen met die oproep kan 

verstuurd worden. Zowel leden, toegetreden leden of derden die geen band hebben met de 

vereniging kunnen voorgedragen worden door de leden voor de functie van financiële expert.  

De financiële experten worden verkozen in de volgorde van het aantal stemmen op hun naam. 

Art. 26  Bevoegdheden. 

De financiële experten groep is belast met de controle van de financiële toestand van de vereniging, van 

de jaarrekeningen. van de boekhouding in het algemeen en van de conformiteit van de ontvangsten en 

bestedingen met de budgettaire voorzieningen. Zij brengen minstens één maal per jaar, voor de 

beoordeling  van de begroting en de rekeningen door de Algemene Vergadering, verslag uit aan die 

vergadering. De financiële experten groep hebben ten allen tijde inzage in de boekhouding en de 

financiële rekeningen, via een digitale volmacht om te rekeningen altijd te kunnen inkijken.  
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Art. 27  Werkingsmodaliteiten. 

De  financiële experten groep bepaalt zelf zijn werkingsmodaliteiten. 

Art. 28  Beslissingsmodaliteiten. 

De Kascommissie beslist collegiaal. 

Titel 4 Begroting en rekeningen 

Hoofdstuk 1 Begroting 

Art. 29 

Aan de eerste Algemene Vergadering na de publicatie van deze statuten in de bijlagen van het Belgisch 

Staatsblad moet een voorstel van begroting worden voorgelegd voor het lopende jaar en het 

daaropvolgend kalenderjaar. Daarna vangt het dienstjaar van de vereniging aan op 1 januari en eindigt 

op 31 december van elk jaar. Samen met die begroting moet aan de Algemene Vergadering een voorstel 

van boekhoudplan worden voorgelegd dat overeenstemt met de wettelijke en reglementaire 

voorschriften.. 

Art. 30 

De voorzieningen in de begroting zijn in die mate bindend dat de onderscheiden uitgavenposten door 

het Bestuur ten hoogste met twintig percent mogen worden overschreden en dat geen uitgaven mogen 

worden gedaan of verbintenissen aangegaan die niet door verzekerde inkomsten gedekt kunnen worden. 

Indien het vermoeden ontstaat dat bepaalde begrotingsposten voor meer dan twintig percent zouden 

overschreden worden moet een begrotingswijziging ter beoordeling aan de Algemene Vergadering 

worden voorgelegd. 

Art. 31 

In de loop van de maand januari van elk jaar legt  het Bestuur het ontwerp vast van de afrekeningen der 

inkomsten en uitgaven van het voorgaande boekjaar samen met een omstandige toelichting over de 

financiering van de ondernomen activiteiten en acties. Dit ontwerp wordt ter beoordeling en controle 

voorgelegd aan de Financiële experten groep en in de loop van de maand februari die daarop volgt 

samen met het verslag van dit ontwerp aan de Algemene Vergadering ter beoordeling vastgelegd. 

Art. 32 

Zodra de jaarrekening door de Algemene Vergadering is goedgekeurd moet ze samen met de 
verslagen die er betrekking op hebben worden neergelegd op de griffie van de 

ONDERNEMINGSRECHTBANK . 

De samenstelling van het begin kapitaal wordt bepaald in een afzonderlijke overeenkomst. 

Titel 5 Wijziging der statuten en ontbinding van de vereniging 

Hoofdstuk 1 Wijziging der statuten 

Art. 33 

Elke wijziging aan de statuten voorgesteld door het Bestuur of door ten minste een vijfde van de leden 

moet schriftelijk en letterlijk met de nodige motivering en toelichting opgenomen worden in de 

oproeping tot de Algemene Vergadering die uitspraak za1 moeten doen over de voorgestelde 

wijzigingen. De Algemene Vergadering beraadslaagt en beslist over de statutenwijziging in 

overeenstemming met de bepalingen van art. 19. 

Hoofdstuk 2 Ontbinding van de vereniging 
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Art. 34 

Behalve in geval van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan enkel de 

Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten op de wijze zoals bepaald in de wet. 

In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging, benoemt de Algemene Vergadering één of meer 

vereffenaars, zij bepaalt hun bevoegdheid, evenals de bestemming van het patrimonium van de 

vereniging. 

De akten betreffende de ontbinding van de vereniging bevatten de door de wet voor geschreven 

gegevens en worden bekendgemaakt op de wijze bepaald door de wet. 

De akten betreffende de benoeming of de beëindiging van het mandaat van de vereffenaar (s) bevatten 

de door de wet voorgeschreven gegevens en worden bekendgemaakt op de wijze bepaald door de wet. 

Art.35  

Indien de vereniging wordt ontbonden, om gelijk welke reden ook, zullen de activa, na aanzuivering 

van de passiva, overgedragen worden aan een vereniging die gelijkaardige statutaire doel nastreeft, aan 

te wijzen door de Algemene Vergadering. 

 

Titel  6       Bijzondere bepalingen. 

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de 

vereniging, vermelden de naam van de vereniging onmiddellijk of gevolgd door de woorden 

“vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “VZW” en het adres van de zetel van de 

vereniging.  

Eenieder die in naam van de vereniging meewerkt aan een stuk waarop één van deze vermeldingen 

ontbreekt, kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor alle of een  gedeelte van de verbintenissen 

die de vereniging krachtens dit stuk heeft aangegaan. 

Alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk werd voorzien, zal worden geregeld door de wet, het 

huishoudelijk reglement en de gebruiken terzake. 

 

Titel 7 Aanstellingen 

Leden 

 

Leden van het Bestuur 

Leden Dagelijks Bestuur. 

 

.Opgemaakt te …………… op…………in 3 exemplaren en getekend door de stichtende leden. 

 


